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• NORMATIVA ESTATAL EN MATERIA DE IGUALDAD DE MUJERES Y 
HOMBRES

– LEY 30/2003 SOBRE MEDIDAS DE VALORACIÓN DE IMPACTO DE 
GÉNERO EN LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS DEL GOBIERNO.

– L.O. 1/2004 SOBRE MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL 
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

Art. 4.7: “Las universidades incluirán y fomentarán en todos los ámbitos 
académicos la formación, docencia e investigación en igualdad de 
género y no discriminación de forma transversal”

3. Informe sobre el Pla d'Igualtat entre els 
homes i les dones de la URV (I)
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– L.O. 3/2007, PARA L A IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y 
HOMBRES.

• Art. 20: adecuación de estadísticas y estudios
• Art. 23: educación para la igualdad de mujeres y hombres
• Art. 24: integración del principio de igualdad en la política de educación
• Art. 25: la igualdad en el ámbito de la educación superior:

“Art. 25.1. En el ámbito de la educación superior, las Administraciones públicas 
en el ejercicio de sus respectivas competencias fomentarán la enseñanza y la 
investigación sobre el significado y alcance de la igualdad entre mujeres y 
hombres.

2. En particular, y con tal finalidad, las Administraciones públicas promoverán:
a) La inclusión, en los planes de estudio en que proceda, de enseñanzas en 

materia de igualdad entre mujeres y hombres.
b) La creación de postgrados específicos.
c) La realización de estudios e investigaciones especializadas en la materia.”

• Art. 61: formación para la igualdad en el ámbito de las Administraciones 
Públicas.

3. Informe sobre el Pla d'Igualtat entre els 
homes i les dones de la URV (I)
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• NORMATIVA ESTATAL UNIVERSITARIA: REFERENCIAS A LA 
IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES

– L.O. 4/2007, DE 12 DE ABRIL, POR LA QUE SE MODIFICA LA L.O. 
6/2001, DE 21 DE DICIEMBRE, DE UNIVERSIDADES (LOMLOU)

Preámbulo: Que la Universidad sea “transmisora esencial de valores ante el reto de la 
sociedad actual para alcanzar una sociedad tolerante e igualitaria, en la que se 
respeten los derechos y libertades fundamentales y de igualdad entre hombres y 
mujeres”.

Art. 27.bis. Entre las funciones que corresponden a l a Conferencia General de Política 
Universitaria está la de:
“e) Coordinar la elaboración y seguimiento de informes sobre la aplicación del principio 
de igualdad de mujeres y hombres en la universidad”

Art. 41.1. “La universidad desarrollará una investigación de calidad y una gestión eficaz 
de la transparencia del conocimiento y la tecnología, con los objetivos de (…) 
garantizar el fomento y la consecución de la igualdad”.

3. Informe sobre el Pla d'Igualtat entre els 
homes i les dones de la URV (I)
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El present informe vol ser un resum de les activitats dutes a terme per 
l’Observatori de la Igualtat de la Universitat Rovira i Virgili durant el darrer 
any acadèmic 2007/2008 i les propostes per al 2008/2009.

Personal

• Incorporació d’una Agent d’Igualtat amb subvenció del Departament de 
Treball de la Generalitat de Catalunya.

•Constitució del Consell Assessor: 19 juny 2008. Es va definir la 
constitució dels membres del consell assessor de l’Observatori de la Igualtat: 
permanent, representació social, representació institucional, representació 
universitària.

Permanent:

Presidenta: Dra. Montserrat Duch (per delegació del Rector) 
Coordinadora: Dra. Inma Pastor (directora de l’Observatori de la 
Igualtat)
Secretària: Estela Rodríguez (agent d’igualtat)

3. Informe sobre el Pla d'Igualtat entre els 
homes i les dones de la URV (I)

2008/2009

Representació social:

Sr. Albert Sureda, Cap de Gestió i Desenvolupament del Talent de la 
Direcció de Recursos Humans de Caixa Tarragona 
Sra. Cristina Barberà, Gestora de recursos humans del Departament de 
Recursos Humans de REPSOL 
Sra. Pilar Gavilán, Directora gerent de l’Hospital Joan XXIII 
Sr. Cándido Álvarez, Director del Centre de Recursos per la Protecció de la 
Salut i el Medi
Sra. Yolanda Garcia, periodista de Tarragona Ràdio
Sra. Isabel Baixeras, advocada i Ex-Síndic de Greuges de la URV
Dra. Marina Subirats, Catedràtica de Sociologia de la UAB

Representació institucional:

Sra. Marta Selva, Presidenta de l’Institut Català de les Dones 
Sra. Sara Berbel, Directora de Polítiques d’Igualtat del Departament de 
Treball

3. Informe sobre el Pla d'Igualtat entre els 
homes i les dones de la URV
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Representació universitària: 
Sr. Josep Maria Arias, Gabinet de Comunicació de la URV

Sra. Mar Figueras, Coordinadora de PAS a la URV

Dra. Montserrat Palau, membre del grup de recerca GREC i professora titular 
de filologia catalana de la URV

Dra. Joana Zaragoza, professora titular de filologia clàssica de la URV

Dr. Ignasi Brunet, Catedràtic de Sociologia del Departament de Gestió 
d’Empreses de la URV

Dra. Rosa Solà, Vicerectora d’Investigació i Relacions amb les Institucions 
Sanitàries de la URV

Dra. Virgínia Cádiz, Catedràtica de Química del Departament de Química 
Analítica i Química orgànica de la URV

Dr. Lluís Marsal, Director del Departament d’Enginyeria Electrònica, Elèctrica 
i Automàtica de la URV

3. Informe sobre el Pla d'Igualtat entre els 
homes i les dones de la URV
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3. Informe sobre el Pla d'Igualtat entre els 
homes i les dones de la URV (I)

Organització

• “I Setmana de la Igualtat: homes i dones a la Universitat” (3 al 13 de 
març 2008). L’objectiu de les sessions va ser sensibilitzar la comunitat 
universitària i la societat sobre la necessitat de treballar per eliminar les 
desigualtats que hi ha entre els homes i les dones. Es van donar a conèixer les 
diferents actuacions que la URV duu a terme en l’àmbit de la igualtat per raó 
de gènere.

• Reunions amb diferents facultats de la URV (maig 2008) per impulsar la 
inclusió d’assignatures amb perspectiva de gènere dintre del disseny de les 
noves titulacions de grau a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior. L’Institut 
Interuniversitari d’Estudis de Gènere (IIEDG) va impulsar un manifest 
d’adhesió que l’Observatori va signar i que es va enviar a tots els degans i 
deganes. Es van realitzar reunions amb els responsables d’algunes titulacions.
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• Organització de la jornada “Dones a la Sanitat” i el seminari “Salut i 
Gènere” (12, 19, 26 de novembre i 3 de desembre). Facultat de Medicina i 
Escola d’Infermeria. Presentació de l’estudi “Mujeres en Sanidad: 
trayectorias profesionales y acceso a cargos de responsabilidad”, emmarcat 
en el pla nacional I+D+I. 
Organització d’un seminari amb expertes on es presenten les desigualtats 
existents en salut per raó de gènere, així com en les trajectòries 
professionals i l'accés als càrrecs de responsabilitat de les dones a l’àmbit de 
la salut.

Assistència a trobades i congressos

• Presentació del Pla d’Igualtat de la URV al  Parlament Català (30 juny 
2008). Convocant el President del Parlament i la presidenta de la Comissió 
sobre els Drets de les Dones. Els plans d’igualtat dels centres catalans van 
ser presentats per rectores, rectors i responsables de diverses universitats 
en comissió parlamentaria. Es van preveure mesures com ara la creació de 
cursos específics sobre qüestions de gènere adreçats al personal docent, 
increment progressiu del nombre de dones reconegudes amb la distinció 
Doctora Honoris Causa, l’eradicació de pràctiques sexistes en l’ús del 
llenguatge o la presència equilibrada d’homes i dones als òrgans de govern 
de la universitat.

3. Informe sobre el Pla d'Igualtat entre els 
homes i les dones de la URV (II)
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• Presentació del Pla d’Igualtat de la URV a la Universitat de Lleida,
Seminari “Bones pràctiques  en les polítiques d’igualtat d’oportunitats a les 
universitats catalanes” (8 de gener de 2008).

• I Trobada d’ Unitats i Oficines d’Igualtat Universitàries, UIB (25 gener 
de 2008). Primera jornada per posar en comú la situació actual (objectius, 
funcions i activitats) de les Oficines, Observatoris, Seminaris o equivalents a 
les universitats espanyoles. Suggerències i propostes de futur a la posada 
en marxa i desenvolupament de les Unitats d’Igualtat.

• Presentació del Pla d’Igualtat de la URV, en la FITTA (saló de la 
formació i el treball) organitzat per la CEPTA. (17 d’abril 2008)

• II Encuentro de Unidades y Oficinas de Igualdad Universitarias,
Universidad Pablo Olávide, 17 i 18 d’Octubre 2008. Segona trobada on es 
van posar en comú els avenços i noves incorporacions dels observatoris i 
oficines d’igualtat de les universitats espanyoles, amb una forta presència de 
les universitats andaluses. 

• Assistència a les IV Jornadas sobre los Estudios de las Mujeres y de 
Género en las universidades valencianas: Unidades de Igualdad, Institutos 
Universitarios y estudios de grado y postgrado, Universitat Miguel 
Hernández, Elx (24 d’octubre 2008)

3. Informe sobre el Pla d'Igualtat entre els 
homes i les dones de la URV (III)
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Recerca

• Finalització de l’estudi “Trajectòries laborals dins la Universitat. 
Anàlisi des de la perspectiva de gènere. El cas de la Universitat 
Rovira i Virgili” (AGAUR) (Abril 2008). Permet conèixer quins són els 
mecanismes que incideixen en les carreres laborals de dones i homes i 
analitzar els obstacles existents en les dinàmiques organitzatives de la 
universitat.

• Desenvolupament de l’estudi “Dones en l’Enginyeria: Estudi de les 
escoles tècniques superiors des de la perspectiva de gènere. El cas 
de la Universitat Rovira i Virgili”, amb subvenció del Programa ACCES de 
la URV i del Institut Català de les Dones. També se’ns ha demanat 
participar, com a membre de la Comissió Dona i Ciència del Consell 
Interuniversitari de Catalunya, en una sessió de treball amb la Fundació 
Català per la Recerca per presentar el programa ENGINYCAT.

3. Informe sobre el Pla d'Igualtat entre els 
homes i les dones de la URV (III)
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Difusió a la comunitat universitària
• Assessorament als Programes d’Igualtat amb l’alumnat de 

comunicació. Canal Català va realitzar 11 programes específics sobre la 
igualtat entre homes i dones, finançat per la Diputació de Tarragona (12 
maig 2008)

• Jornada d’acollida de l’inici de curs a les diferents facultats.
Presentació de les activitats de l’Observatori de la Igualtat i difusió del Pla 
d’Igualtat a la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (5 setembre), a la 
Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia (8 setembre), a la Facultat de 
Ciències Econòmiques i Empresarials (9 setembre), a la Facultat de Medicina 
(9 setembre), i Facultat de Ciències Jurídiques (16 setembre).

• Elaboració de la pàgina web: http://www.urv.cat/igualtat
Disseny de continguts de la pàgina web de l’Observatori de la Igualtat. 
Proposta de visibilització dels següents ítems: antecedents; la desigualtat en 
xifres; el pla d’igualtat; marc legal i normativa; agenda; seminaris;  arxiu de 
comunicació; biblioteca; ajuts i premis; activitats.

• Publicació dels llibres “Dones i homes a la URV, un estudi de les 
desigualtats per raó de gènere” i el “Pla d’igualtat de la Universitat Rovira i 
Virgili. Claustre de la URV”, 2008.

3. Informe sobre el Pla d'Igualtat entre els 
homes i les dones de la URV (IV)
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4 novembre - 18 desembre 
2008

Rectorat (Tarragona)
Lloc: HALL entrada

10 al 28 de novembre 2008 Facultat de Lletres  
(Tarragona)

Lloc: passadís Aula Magna

14 novembre - 11 desembre 
2008

Facultat Ciències 
Jurídiques (Tarragona)
Lloc: entrada Aula Magna

20 novembre - 18 desembre 
2008

Facultat Ciències 
Educació i Psicol 
(Sescelades-Tarragona)
Lloc: Hall entrada

25 novembre - 18 desembre 
2008

Edifici Betània (Terres 
de l'Ebre-Tortosa)

5. Difusió amb la comunitat universitària

2008/2009

27 gener – 26 abril 2009 Escola de Turisme 
(Vilaseca)

3 març – 30 març 2009 Facultat de Ciències 
Jurídiques  (Tarragona)

5 març – 2 abril 2009 Facultat Ciències 
Educació i Psicologia 
(Sescelades-Tarragona)

10 març – 2 abril 2009 Facultat Ciències 
Empresarials i Ec.
(Bellisens - Reus)

16 abril – 14 maig 2009 Facultat de Medicina
(Reus)

6. Programació per l’any 2009
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• Commemoració de l’any de la Ciència, l’Humanisme i l’Astronomia. Disseny 
d’una exposició on es visibilitzin les aportacions de les dones en l’astronomia. Algunes 
de les astrònomes que es visibilitzaran mostren com les dones han estat presents als 
descobriments i experiments durant la Història, encara que no reflexades a la 
bibliografia que forma part dels currículums acadèmics.

• Celebració de la II Setmana per la Igualtat. Aquesta celebració es farà al voltant 
del 8 de març i té voluntat de ser d’interès transversal i interdisdiplinar per a diferents 
estudis que s’imparteixen a la URV per, d’aquesta forma, esdevenir un element 
formatiu per a un important nombre d’estudiants. A més durant el mes de març 
gaudirem de la exposició produïda per la Universitat Pompeu Fabra anomenada “Veus 
de la Igualtat”. www.upf.edu/materials/bib/expo/igualtat/index.html

• Creació d’un documental amb la temàtica de “Dones i Ciència”
Es realitzarà amb la col·laboració de la Unitat Predepartamental de Comunicació 
Audiovisual de la URV i l’alumnat d’aquest departament. 

• Fer visible l’obra científica de les dones a les biblioteques de la URV
D’acord amb la mesura 4.7 de Fer visible l’aportació femenina en totes les branques del 
coneixement.

Programació per l’any 2009

6. Programació per l’any 2009
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• Segona trobada del Consell Assessor :16 de desembre de 2008. Es vol 
incidir en la difusió als mitjans de comunicació amb vàries actuacions:

– Disseny programa radiofònic i col·laboracions amb mitjans de 
comunicació

– Disseny d’uns premis de recerca als estudis de dones i gènere per
a Secundària i Grau/Postgrau. És una acció per tal de promoure la 
incorporació de la perspectiva i els estudis de gènere en la docència i en 
la recerca; estudis que ajudin a eliminar discriminacions i desigualtats 
entre els homes i les dones en tots els estaments i funcions de la 
comunitat universitària. En aquest sentit, està d’acord amb la mesura 
3.6 del Pla d’Igualtat on la URV reafirma la seva voluntat de ser una 
institució compromesa en l’equitat de gènere fent pedagogia social dels 
valors de la igualtat i la no-discriminació.


